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1 Voorwoord van de voorzitter
Natuur- en milieubescherming is essentieel voor duurzaamheid en voor onze kwaliteit van leven.
Bewustwording van onze invloed op onze omgeving en de terugkoppeling daarvan is fundamenteel voor
goede natuurbescherming. Belangrijk is hierin om duidelijk te communiceren over niet alleen potentiële
verbeterpunten, maar over het verschil dat we nu al maken, hetgeen gemakkelijk overschaduwd raakt.
Stichting Save That Ass initieert hierom (kleine) ludieke projecten ter bewustwording en ter ondersteuning
van grotere natuurbehoudsprojecten en gerelateerde goede doelen. Deze projecten bestaan vooralsnog
uit detailhandel van informatieve en humoristische determineergidsen.

2 Verslag van het bestuur
In 2021 heeft Stichting Save That Ass een set bestuiverswandelingen door Leiden georganiseerd in
samenwerking met Stichting Festival 2020 en het World Food Forum. Voor dit project werd er samen
gewerkt met Groene Cirkels Bijenlandschap, The Field Leiden (PLNT), de Hortus Botanicus Leiden en
gemeente Leiden. De wandelingen - die dienden ter bewustwording binnen het algemeen publiek van het
nut, de status en verscheidenheid aan wilde bestuivers - hebben ook geleid tot het verbreden van ons
netwerk.
Tijdens de wandelingen werd gefocust op huidige burgerinitiatieven in en rond Leiden, en op de ecologie
en herkenning van de verschillende bestuiversgroepen o.a. met behulp van zoekkaarten. Om de
wandelingen onder de aandacht te brengen werd er gebruik gemaakt van de sociale mediakanalen van
Save That Ass, het World Food Forum en Festival 2020. Verder werd er een interview gegeven op het
lokale (internet)radiokanaal Sleutelstad FM door twee bestuursleden.
Het bestuur heeft verder de concepten en een eerste versie van de tekstuele inhoud voor drie projecten
uitgewerkt (verder belicht in punt 3). Ook is de ISBN van ‘A Pocket Guide to Animal Asses of East Africa’
van Stichting Godart overgedragen naar Stichting Save That Ass.
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3 Toekomstige projecten
3.1
Activiteiten 2022
Stichting Save That Ass zet haar samenwerking met het World Food Forum door met het publiceren van
twee ludieke en informatieve zoekkaarten voor het herkennen van bekende en minder bekende
bestuivers. Daar waar de ‘beginners’-zoekkaart vertegenwoordigers van de algemene bestuiversgroepen
belicht, geeft de zoekkaart voor ‘gevorderden’ een aantal soorten weer die het uiterlijk van de bestuivers
nabootsen. Ook wordt er informatie gegeven over het ecologisch nut van hun uiterlijk. Om de kwaliteit
van de zoekkaarten waar te borgen, is er contact gezocht met het Stichting EIS - Kenniscentrum Insecten,
en ook met andere medewerkers van Naturalis Biodiversity Center. De zoekkaarten worden naar
verwachting tegen maart 2022 vrijblijvend en kosteloos gepubliceerd op onze website.
Als tweede project zal de stichting een kleurboek (formaat A5) publiceren met hierin kleurplaten van
zwart-witte dieren, om fondsen te verwerven ter instandhouding van de stichting en ter terugbetaling van
de langlopende lening ten behoeve van de opstartkosten aan de heer S.P. Boerlijst. Dit kleurboek,
compleet met informatie, weetjes en verspreiding van de respectievelijke soorten zal naar verwachting in
de zomer van 2022 worden gepubliceerd.
Als derde project zal Stichting Save That Ass een bestuiversgids publiceren ter fondsenwerving voor een
nog te benoemen Nederlands beschermingsinitiatief gericht op bestuivers. De gids zal qua indeling in de
voetsporen treden van ‘A Pocket Guide to Animal Asses of East Africa’. Het bestuur streeft naar een
uitgave in zowel het Nederlands als in het Engels, in de lente van 2023. Om de kwaliteit van de zoekkaarten
waar te borgen is er contact gezocht met Groene Cirkels Bijenlandschap, Stichting EIS - Kenniscentrum
Insecten, en met andere medewerkers van Naturalis Biodiversity Center.

4 Organisatie
4.1
De doelstelling van de stichting
Stichting Save That Ass heeft ten doel het ondersteunen van publieksbereik voor natuur- en
milieubeschermingsacties en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
4.2
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Sam Boerlijst, MSc
Penningmeester
Amy Montanje, MSc
Secretaris
Lois van Laere, MSc
De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.
4.3
Gegevens Stichting Save That Ass
Stichting Save That Ass is opgericht op 19-07-2021
Postadres
Ravenhorst 13, 2317AE Leiden
Email
info@savethatass.org
KvK inschrijvingsnummer
834 51 382
RSIN nummer
862 879 322
IBAN
NVT
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5 Jaarrekening 2021 en begroting 2022
2020

2021

2022

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Inkomsten uit gezamenlijke acties
Overige inkomsten
Totale inkomsten

NVT
NVT
NVT
NVT

€0
€0
€0
€0

€ 2000
€0
€0
€ 2000

Bestedingen
Kosten verwerving baten
Kosten beheer en administratie
Kosten oprichting
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Totale kosten/bestedingen

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

€0
€0
€ 1026.22
€0
€0
€ 1026.22

€ 620
€ 190
NVT
€ 413.78
€0
€ 1223.78

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totale activa

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

€0
€0
€0
€ 250
€0

€0
€0
€0
€ 776.22
€0

Passiva
Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

NVT
NVT
NVT
NVT

€0
€ 776.22
€0
€ 776.22

€0
€ 776.22
€0
€ 776.22

Toelichting
Kosten oprichting
Notariële kosten
Kamer van Koophandel

NVT
NVT

€974.92
€51.30

NVT
NVT

Liquide middelen
Privéstorting bestuur

NVT

€250

NVT
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